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مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية )كابسارك( هو مركز عالمي غير ربحي يجري 
بحوًثا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات 
البيئية المرتبطة بها. وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه 

العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح 
المجتمع، ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

حقوق الـتأليف و النشر محفوظة )2017( لمركز الملك عبدالله للدراسات و البحوث 
البترولية )المركز(. وال يجوز النسخ أو االقتباس من هذه المادة دون نسبته بشكل واضح و 

مالئم للمركز.

عن كابسارك

إشعار قانوني
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نقاط رئيسية

صدمات األسعار سمة من سمات أسواق النفط الدولية، ويبرز انهيار أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014 
أحدث مثال على ذلك. وتشكل هذه الصدمات مصدًرا الضطراب االقتصاد الكلي يضر بالنشاط االقتصادي على 

المدى القصير والمتوسط، ال سيما بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط.

ويشكل ظهور النفط غير التقليدي في اآلونة األخيرة - مثل النفط الضيق الخفيف - تغيًرا هاًما في أسواق النفط. 
وقد تفاعلت االستثمارات في مجال النفط غير التقليدي بقوة مع التغيرات في أسعار النفط مؤثرًة على هيكلة أسواق 

النفط، ويمكن أن تقلل من التقلبات في المستقبل.

يمكن التباع ثالث منهجيات لتحقيق االستقرار في اقتصادات البلدان المصدرة أن يوفر طرقا مختلفة لتحقيق أهداف 
محددة:

تعد صناديق الثروة السيادية -التي تستثمر العائدات الحالية للنفط والغاز في أصول طويلة األمد من أجل زيادة 
الرفاه االقتصادي في المستقبل- االستراتيجية األكثر استخداًما. وعلى وجه الخصوص، فإن صناديق االستقرار 

تعزز بشكل أساسي الوفورات من عائدات النفط في األوقات الجيدة -عندما تكون األسعار مرتفعة- ليمكن صرف 
تلك المبالغ المتحققة من خالل زيادة النفقات لتحفيز االقتصاد خالل األوقات السيئة- مثل صدمة األسعار. ويعتمد 

نوع الصندوق واستراتيجية االستثمار التي سيتم اتباعها على أهداف السياسة واإلطار الزمني.

يتعامل التنويع االقتصادي مع حقيقة أن البلدان المصدرة للنفط تميل إلى تركيز قطاعها االنتاجي على النفط 
واألنشطة المتعلقة به. ويعد التنويع وسيلة للحد من تخفيف حدة التقلبات في الناتج المحلي اإلجمالي. وفي 

حالة دول مجلس التعاون الخليجي، يبدو أنه يمكن تحقيق نمو أعلى بمستوى أخف من التقلبات عند رفع مساهمة 
قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي للبالد، مع تخفيض حصص الخدمات والنفط والغاز.

إن تنويع مزيج الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي لن يقلل بحد ذاته من التقلبات االقتصادية التي يسببها 
النفط. ولكنه سيخفض االستهالك المحلي للنفط والغاز ويسمح بزيادة الصادرات. غير أن تحقيق االستقرار لن 

يتحقق إال بتحويل هذه األموال إلى تنويع اقتصادي أوسع أو نحو زيادة حجم صناديق االستقرار. وإال فإن زيادة 
الصادرات ستزيد أيضا من تعرض البلدان لصدمات أسعار النفط.
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موجز لصناع السياسات

لطالما مثل تأثير التقلبات الحادة في أسعار النفط 
على االقتصادات مصدر قلق لصناع السياسات منذ 

السبعينات. وفي السنوات األربعين الماضية، شرعت 
حكومات البلدان المصدرة والبلدان المستوردة للنفط 

بتنفيذ سياسات لحماية اقتصاداتها من الصدمات 
السلبية ألسعار النفط، مع اختالف نهج السياسات في 

كل حالة. وقد أدى ظهور النفط الضيق الخفيف إلى 
إحداث تغيير حاسم في هيكلة أسواق النفط. ويتفاعل 

االستثمار في النفط غير التقليدي بقوة مع التغيرات في 
أسعار النفط. وفي الواقع، فإن ذلك االستثمار يقلل من 

احتمال حدوث صدمات دورية طويلة األمد -ما لم تمنع 
األسواق بطريقة ما من الوصول للسعر المناسب - إلى 

الحد الذي يمكن أن تحصل فيه اختالالت كبيرة. وفي حالة 
الغاز الطبيعي، فإن االبتعاد عن التسعير القائم على 

أسعار النفط قد يغير أيًضا من تقلبات هذا المصدر من 
مصادر الطاقة.

وفي هذا السياق المتطور، ناقشت ورشة العمل ثالث 
استراتيجيات رئيسية للتقليل من صدمات أسعار النفط 

للبلدان المصدرة. ونشير في هذا الملخص إلى النفط مع 
التسليم بأن مصدري الغاز الرئيسيين يواجهون خيارات 

مماثلة.

تستند صناديق الثروة السيادية إلى مفهوم االدخار 
في األوقات الجيدة - أي عندما تكون عائدات النفط 

مرتفعة- واإلحجام  عن االستثمار في األوقات السيئة، 
أي أنها تنفق استجابة لوقوع صدمات سلبية. وتعد 

المنهجيات الثالث التالية هي السائدة اعتمادا على أهداف 
السياسات واإلطار الزمني:

الصناديق المشتركة بين األجيال: هي وفورات 
مخصصة لألجيال المقبلة، نظًرا ألن لها نطاًقا زمنًيا 

طوياًل للغاية.

صناديق التوقف: تركز على القطاعات االقتصادية 
الرئيسية بهدف إحداث تأثيرعلى نطاق زمني 

متوسط.

 صناديق االستقرار ذات اإلطار الزمني القصير: 
تستخدم للحد من تقلبات الميزانية.

وفي جميع الحاالت، تتسم الصناديق الناجحة بوجود 
قواعد واضحة وشفافة، وتعمل على تحسين عمليات 

السحب وتخفيض التكاليف التي يتحملها االقتصاد نتيجة 
للصدمات السلبية في أسعار النفط والغاز.

التنويع االقتصادي هو استراتيجية ثانية أكثر تركيزا 
على تخفيف آثار صدمات النفط. ويركز قطاع اإلنتاج 

في البلدان المصدرة للنفط على النفط واألنشطة 
المتعلقة به، مما يجعل نشاطه االقتصادي متقلًبا. 

ويمكن استعارة نهج مبتكر من القطاع المالي لرسم 
مخطط للهيكل األمثل القتصاد أكثر تنوًعا. ويعتبر 

ذلك االقتصاد محفظة أصول -حيث يتم تصنيف 
كل أصل وفقا لكفاءته االقتصادية أو ربحيته أو مدى 

تعرضه لصدمات أسعار النفط أو المخاطر. وباستخدام 
هذا النهج، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي زيادة 

مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي 
اإلجمالي -أي تنويع مصادر الربحية- وتقليل وزن الخدمات 

وقطاعي النفط والغاز للحد من المخاطر االقتصادية 
الشاملة دون التضحية بالنمو االقتصادي.

قــد يكون تنويــع مزيج الطاقة خطوة أولى في 
اســتراتيجية حماية االقتصــادات من صدمات الطاقة، مما 

يعزز بشــكل أساســي حصص الموارد منخفضة الكربون 
لتحــل بديــاًل للنفط والغاز. ال يقلل هذا النهج االســتهالك 

المحلــي للوقود األحفوري فحســب، بل يعطي أيضا 
تأكيًدا لألســعار للكهربــاء المولدة على المدى الطويل. 

وفــي حالة البلدان المصــدرة للنفط، يمكن للطاقة 
المتجــددة أن تحــل محل النفط فــي توليد الطاقة، مما قد 
يســمح بزيادة الصادرات وزيادة مســاهمة عائدات النفط 
فــي الناتج المحلي اإلجمالــي. ومع ذلك وكخطوة ثانية 
لزيادة االســتقرار االقتصادي، ســتحتاج الحكومات إلى 

إدارة مســاهمة النفط األكبــر في إيرادات الدولة بتحويل 
هذه األموال إلى تنويع اقتصادي أوســع أو إلى صناديق 

االستقرار.
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مالحظات

https://www.kapsarc.org/wp-content/uploads/2017/08/KS-2017-WB06-Sheltering-the-Economies-of-Oil-Exporting-Countries-From-Energy-Shocks.pdf
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www.kapsarc.org


